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مقدمة
مــع توقــف عمليــات الســالم رفيعــة املســتوى إىل حــد كبــر حــول العــامل، تســتمر النزاعــات العنيفــة، وال تــزال 
ــربز الجهــات  املجتمعــات تعــاين يف غيــاب التســويات السياســية والســالم املســتدام. ويف الكثــر مــن الحــاالت، تُ
الفاعلــة واملظــامل األصليــة التــي تقــّدم اإلرشــاد لتصميــم عمليــات الوســاطة الرســمية أمنــاط التطــور، وتكثيــف 
ــر  ــني تتأث ــدة. ويف ح ــال الجدي ــة واألجي ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــاركة املزي ــع مش ــول م ــة والتح ــد، والتجزئ التعقي
ــن  ــي، إال أن تجاربه ــالم املح ــاء الس ــداً يف بن ــب دوراً رائ ــا تلع ــاً م ــات وغالب ــذه النزاع ــر به ــكل كب ــاء بش النس
ومســاهامتهن ال تــزال غــر معــرف بهــا بشــكل عــام وال تــزال مشــاركتهن الرســمية يف عمليــات الســالم محــدودة. 
يف هــذا الســياق، تدعــو الجهــات الفاعلــة يف مجــال السياســة يف جميــع أنحــاء العــامل إىل عمليــات ســالم شــاملة، 
وإتبــاع مناهــج جديــدة لحــل النزاعــات ومنــع النزاعــات بشــكل فّعــال 1. وتتطلّــب هــذه الدعــوة تصميــامً أكــر 

ــاً مــن صياغــة مســارات الســالم. ــّم اســتبعادهم تقليدي ذكاًء وإرشاك النســاء والشــباب وغرهــم ممــن يت

ــر  ــامم كب ــي تحظــى باهت ــة أحــد املجــاالت الت ــاء الثق ــر بن يُعت
حيــث يتعــر إىل حــد كبــر املســار األول مــن عمليــات الوســاطة 
الرســمية. وال يــزال التحليــل النســايئ الكامــل لبنــاء الثقــة حديــث 
العهــد. ومــع ظهــور فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد-19)، 
ازدادت الحاجــة امللحــة لبنــاء الثقــة والتحليــل النســايئ املصاحــب 
لهــا. وتســلط دعــوة األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل وقــف عاملي 
إلطــالق النــار يف آذار/مــارس 2020 الضــوء عــى القضيــة، حيــث 
يعتــر وقــف إطــالق النــار إجــراًء منوذجيــاً لبنــاء الثقــة. وكانــت 
العديــد مــن منظــامت النســاء واملجتمــع املــدين أول مــن دعــا إىل 
وقــف إطــالق النــار، ســواء بشــكل مســتقل أو مشــرتك، للســامح 

بفرصــة للســالم وفرصــة لالســتجابة الفّعالــة لكوفيــد-19. 2

قبــل الوبــاء، يف ترشيــن الثاين/نوفمــر 2019، عقــدت هيئــة األمــم 
ــوع االجتامعــي  ــوان »منظــورات الن املتحــدة للمــرأة مؤمتــراً بعن
ــراف إىل  ــب األط ــامل: جل ــالم الش ــل الس ــن أج ــة م ــاء الثق وبن
ــدف  ــة.« وكان اله ــالل الثق ــن خ ــرتكة م ــات املش ــة املفاوض طاول
ــرأة  ــدة ملشــاركة امل استكشــاف املامرســات واالســرتاتيجيات الجي
ــا  ــالم، مب ــع الس ــل صن ــن أج ــة م ــاء الثق ــادرات بن ــة يف مب الهادف
ــاء  ــا النس ــكل به ــي تش ــرق الت ــص الط ــالل فح ــن خ ــك م يف ذل
بالفعــل وتقــرتح مثــل هــذه املبــادرات عــر املســارين األول 
ــى املســاهمة  ــزت املناقشــات ع ــة. ورك ــدرات مختلف ــاين بق والث
ــة  ــة يف منطق ــة، خاص ــدة والقامئ ــالم الجدي ــع الس ــود صن يف جه
ــزال املنطقــة األقــل  ــا، التــي ال ت الــرشق األوســط وشــامل إفريقي

ــامل. 3 ــالماً يف الع س

ــك النســاء  ــا يقــرب مــن 60 مشــاركاً، مبــا يف ذل جمــع املؤمتــر م
ــا وســوريا  ــات الســالم يف العــراق وليبي ــوايت انخرطــن يف عملي الل

واليمــن، وكذلــك مــن أماكــن أخــرى حــول العــامل، مثــل كولومبيــا 
التقنيــة  املدخــالت  وبفضــل  وجورجيــا.  ورسيالنــكا  وكينيــا 
ــات  ــجعت املناقش ــر، ش ــادة الفك ــراء وق ــن الخ ــهيالت م والتس
عــى تقاســم الخــرات وتبــادل األفــكار بــني املامرســني ذوي 
املعرفــة العميقــة عــر ســياقات الــدول املختلفــة. وال يبــدأ تقريــر 
ــي دارت  ــات الت ــاع املناقش ــاف اتس ــذا بإنص ــز ه ــر املوج املؤمت
ــة اللتقــاط  ــة محاول أو الفــوارق البســيطة فيهــا؛ وإمنــا هــو مبثاب
ــة  ــاء الثق ــوع االجتامعــي حــول بن ــة للن بعــض املنظــورات األولي

ــة. ــث واملناقش ــن البح ــد م ــدء املزي لب

ــرار  ــن ألول ق ــرى الســنوية العرشي ــه الذك ــام 2020 مع ــب ع جل
ملجلــس األمــن بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وال يــزال التنفيــذ 
ــت  ــد أثبت ــي. فق ــدي الرئي ــّكل التح ــي يش ــري والتحوي الجوه
مشــاركة املــرأة الهادفــة يف عمليــات الســالم أنهــا مقاومــة بشــكل 
خــاص للتغيــر، حيــث تظــل القاعــدة هــي نهــج االســتبعاد ومتيــل 
منظــورات النــوع االجتامعــي إىل أن تكــون إضافــة يف مناقشــات 
املســار األول الرســمي رفيــع املســتوى بــدالً مــن أن تكــون جــزءاً 
متكامــالً مــن تصميــم جــدول األعــامل واملناقشــة. وبحســب 

املشــاركني يف املؤمتــر، فقــد حــان وقــت إجــراء تغيــر عاجــل.

E.g      1. مسارات السالم: مناهج شاملة ملنع النزاع العنيف (البنك الدويل، 
.(2018        

2      بيان صحفي: تنضم املنظامت النسائية يف منطقة الدول العربية إىل دعوة 
        األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس لوقف إطالق النار يف 

        مواجهة كوفيد-19 (هيئة األمم املتحدة للمرأة، الدول العربية، 2020).

3      مؤرش السالم العاملي لعام 2020 (معهد االقتصاد والسالم، 2020).

https://www.pathwaysforpeace.org/%23:~:text%3DPathways%2520for%2520Peace%253A%2520Inclusive%2520Approaches%2Cbe%2520urgently%2520refocused%2520on%2520prevention.
https://www.pathwaysforpeace.org/%23:~:text%3DPathways%2520for%2520Peace%253A%2520Inclusive%2520Approaches%2Cbe%2520urgently%2520refocused%2520on%2520prevention.
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
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1. حول بناء الثقة - التعاريف 
   و وجهات النظر

باختصــار، تهــدف مبــادرات بنــاء الثقــة إىل بنــاء عالقــة وتواصــل 
ــات  ــف عملي ــع توق ــات. وم ــني املجتمع ــزاع وب ــراف الن ــني أط ب
الســالم يف املســار األول حــول العــامل يف منطقــة الــرشق األوســط 
وشــامل إفريقيــا إىل حــد كبــر، وغالبــاً مــا ال تحــدث مفاوضــات 
مبــارشة، أصبحــت األســئلة حــول بنــاء الثقــة الفعالــة بــني األطراف 
أولويــة بالنســبة إىل وســطاء املســار األول والعديــد مــن اآلخريــن، 
مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن يعملــون يف املســارين الثــاين والثالــث. 
ــادرات  ــة« أو »مب ــاء الثق ــمل »بن ــة، يش ــذه املناقش ــراض ه وألغ
بنــاء الثقــة« »تدابــر« بنــاء الثقــة و »بــوادر« بنــاء الثقــة، لــكل 

منهــا أبعــاد متعــددة وغالبــاً مــا تكــون متميــزة.

ــاً، ميكــن  ــول عاملي ــف مقب ــدم وجــود تعري ــن ع ــم م وعــى الرغ
ــات  ــراءات أو عملي ــا »إج ــى أنه ــة ع ــاء الثق ــر بن ــف تداب تعري
ــادة الشــفافية  ــدف زي ــزاع... به ــع مراحــل دورة الن ــّم يف جمي تت
ومســتوى الثقــة بــني طرفــني أو أكــر مــن أطــراف النــزاع.«4 
وينصــب الرتكيــز األكــر شــيوعاً والحــري غالبــاً عــى اإلجــراءات 
ــمية. وال  ــزاع الرس ــراف الن ــني أط ــا ب ــاوض عليه ــّم التف ــي يت الت
ــباب  ــة واألس ــل املحرك ــادة العوام ــة ع ــاء الثق ــر بن ــج تداب تعال
الجذريــة للنــزاع، ولكــن ميكنهــا دعــم الجهــود القصرة واملتوســطة 
املســاعدات  وصــول  اتفاقيــات  مثــل  الســالم،  نحــو  املــدى 
ــف  ــن العن ــد م ــات الح ــار أو ترتيب ــالق الن ــف إط ــانية، وق اإلنس
املحــي. وعــادة مــا تكــون رســمية وتغطــي عــدداً ال يحــى 
مــن االحتــامالت التــي تشــمل املبــادرات السياســية والعســكرية 
والدبلوماســية والثقافيــة واالقتصاديــة. وقــد تشــمل األمثلــة 
إصــالح البنيــة التحتيــة املشــرتكة، وأشــكال نــزع الســالح، وإزالــة 
ــن  ــرتاث، م ــع ال ــى مواق ــاظ ع ــادل الســجناء والحف ــام، وتب األلغ
بــني االحتــامالت األخــرى. وقــد تتضمــن تدابــر بنــاء الثقــة غــر 
الرســمية جــوالت دراســية ونــدوات وغرهــا مــن الجهــود لتعزيــز 
التفاعــالت البرشيــة وبنــاء العالقــات عــر خطــوط النــزاع. وميكــن 
ــة توقفــت، أو حيــث تفتقــر  ــاء الثقــة يف عملي ــر بن إدخــال تداب

ــت. ــرور الوق ــاءل مب ــة، أو تتض ــذ البداي ــة من الثق

ــارات  ــا اإلش ــى أنه ــوادر ع ــم الب ــن فه ــرى، ميك ــة أخ ــن ناحي وم
اإليجابيــة الرمزيــة وغــر امللموســة التــي ترســلها يف الغالــب 
األطــراف واملجتمعــات املتنازعــة إىل بعضهــا البعــض مــن خــالل 

مصافحــة عامــة، واالعــرتاف بأيــام أو أحــداث تذكاريــة وتحويــل 
أو املحظــور  للمــرور عــر مناطــق محظــورة تقنيــاً  األنظــار 
ــر  ــا أك ــي بطبيعته ــذه ه ــرى. ه ــة أخ ــني أمثل ــن ب ــا، م ارتياده
ــه  ــب النســاء في ــال تجل ــب ومج ــن الجوان ــد م رســمية يف العدي
ــرأة مســتبعدة  ــد ألن امل ــراً عــى وجــه التحدي ــراً كب بصــرة وتأث
مــن العمليــات الرســمية وتكــون أكــر نشــاطًا يف املســارات األقــل 

ــمية. 5 رس

ــاء  ــر بن ــيام تداب ــة، وال س ــاء الثق ــادرات بن ــل مب ــب أال تح يج
الثقــة الرســمية، محــل مفاوضــات الســالم أو تبطلهــا؛ كــام أنهــا 
ــف،  ــزاع العني ــية للن ــع األساس ــة الدواف ــة ملعالج ــت مصمم ليس
ــد  ــة، عن ــاء الثق ــن بن ــتدام. ولك ــالم املس ــق الس ــوب لتحقي املطل
تصميمــه بعنايــة أو اغتنــام الفــرص بشــكل جيــد، ميكــن أن  
»يحســن العالقــات، ويضفــي الطابــع اإلنســاين عــى اآلخــر، 
ــزام، ويتجنــب التصعيد«6.قــد  ــة وااللت ــا اإليجابي ويشــر إىل النواي
يكــون التأثــر هــو الشــفافية حــول اســتخدام األســلحة، واالمتثــال 
لقواعــد االشــتباك واملزيــد لبنــاء شــعور بالحــد األدىن مــن األمــن 
ــايل، ســوف يشــيعون  ــاء النــزاع املســتمر.7  ففــي ســيناريو مث أثن
زخــامً جديــداً، يعيــدون تنشــيط وجهــات النظــر أو يســاعدون يف 
ــادرات  ــك، ميكــن أن تكــون مب ــع ذل ــر هــدف مشــرتك. وم تطوي
بنــاء الثقــة مشــحونة مــن أجــل التفــاوض واالتفــاق عليهــا 
ــن  ــام ميك ــا. ك ــّم تنفيذه ــي يت ــدي ل ــن التح ــداً م ــكل مزي وتش
ــز  ــت أو تعزي ــب الوق ــتخدامها لكس ــاءة اس ــا وإس ــب به التالع

ــة. ــر جوهري ــات أك ــض مفاوض ــن أو تقوي ــع الراه الوض

4      دليل التدابر غر العسكرية لبناء الثقة (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
.(2012         

5      للحصول عى بيانات حديثة حول أدوار املرأة يف املسارين الثاين والثالث، 
       انظر: أنجيي ديال وأغاث كريستيان، إعادة صياغة أدوار النساء يف عمليات 

       السالم: ما وراء طاولة املفاوضات (معهد جورج تاون للنساء والسالم 
        واألمن، نيسان/أبريل 2020).

6      دليل التدابر غر العسكرية لبناء الثقة (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
.(2012        

7      تدابر بناء الثقة: ما بعد التعّقد (ميشيل مايز، 2003) 

https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/91082.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/91082.pdf
https://www.pathwaysforpeace.org/%23:~:text%3DPathways%2520for%2520Peace%253A%2520Inclusive%2520Approaches%2Cbe%2520urgently%2520refocused%2520on%2520prevention.
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/91082.pdf
https://www.beyondintractability.org/essay/confidence_building_measures
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فيــام يــي بعــض األمثلــة عــى مبــادرات بنــاء الثقــة، لــكل منهــا 
بُعــد يتعلــق مبشــاركة املــرأة. وتحــدث العديــد مــن هــذه األمثلــة 
عــى مســتوى املســار الثــاين األقــل رســمية، حيــث تظهــر مشــاركة 
املــرأة بأعــداد أكــر.8 وتوضــح األمثلــة املذكــورة هنــا ويف أماكــن 

أخــرى مــن التقريــر أن مشــاركة املــرأة ميكــن أن تحــدث يف 
مســتويات ومراحــل وأدوار مختلفــة، ســواء خــارج العمليــات 

الرســمية أو مــن خــالل املشــاركة املبــارشة داخلهــا.

ــة اليمن ــات النســائية توصي ــال، قدمــت املجموع ــة. فعــى ســبيل املث ــاء الثق ــارات بن ــع عــن خي ــة تحــدد وتداف ــرأة اليمني ــت امل ــا كان لطامل

بــرضورة وضــع خرائــط للمناطــق املتــرضرة مــن األلغــام األرضيــة بشــكل مشــرتك كتدبــر لبنــاء الثقــة ملحادثــات الســالم.9  كــام قامــت 

النســاء اليمنيــات بزيــادة الوعــي حــول التجنيــد العســكري لألطفــال الجنــود، وعارضــت ذلــك بقــوة، ودعــت جميــع أطــراف النــزاع يف 

اليمــن إىل وضــع حــد لهــذا التجنيــد مبــا يتــامىش مــع القانــون الــدويل وكــيء ينبغــي أن يتمّكــن جميــع أطــراف النــزاع مــن االتفــاق 

عليــه.

مشاركة املرأة: الدعوة؛ االقرتاحات التقنية لبناء الثقة.

يف عــام 2003، اعرتضــت نســاء قرصيــات مــن جامعــات املجتمــع املــدين تســمى »أيــادي ممتــدة عــر خــط التقســيم« بشــكل ســلمي قربص

أثنــاء ارتدائهــن مالبــس »ســندريال«، وحثــت الســلطات العســكرية عــى الســامح بالعبــور بعــد منتصــف الليــل عــر نقطــة تفتيــش ليــدرا 

بــاالس. وتقــع نقطــة التفتيــش عــى الخــط األخــرض الــذي يفصــل بــني الشــامل الــرتيك والجنــوب اليونــاين. وكان املتظاهــرون يتصــدون 

للقيــود املفروضــة عــى حريــة التنقــل بــني املنطقتــني، مــام أعــاق الجهــود نحــو املصالحــة والتواصــل املبــارش. وتــّم رفــع القيــود بنجــاح 

يف غضــون أيــام.

مشاركة املرأة: الدعوة (التعبئة البدنية)؛ تفاعالت غر رسمية ومبارشة عر خطوط النزاع.

ــال، يف ســياق العنــف االنتخــايب كينيا ــاء الثقــة. فعــى ســبيل املث ــال آخــر عــى مشــاركة املــرأة يف بن ــات النســائية« هــي مث »غــرف العملي

ــّم تأسيســها  ــات عــام 2013. وت ــا النتخاب ــات نســائية يف كيني ــّم إنشــاء غرفــة عملي ــوع االجتامعــي، ت املتوقــع عــى أســاس العــرق والن

لتكــون محايــدة ومســتقلة، مــع مجموعــة متنوعــة مــن الكينيــني املشــاركني يف عملهــا كمراقبــني لالنتخابــات يف الوقــت الحقيقــي عــى 

األرض. وقــد قــام املراقبــون أحيانــاً بحــل التهديــدات بالعنــف عــى الفــور، وإال فقــد كان يتــّم توجيــه املعلومــات إىل أعضــاء األمانــة، 

الذيــن بدورهــم ينقلــون أخبــار العنــف لدعــم اإلنــذار املبكــر واالســتجابة. وقــام فريــق مــن الشــخصيات البــارزة بالتنســيق مــع غرفــة 

العمليــات النســائية والتدخــل حســب االقتضــاء ملنــع تفــي العنــف وتصاعــده.

مشاركة املرأة: املراقبة املبارشة، اإلبالغ والوساطة لحل النزاعات؛ التفاعالت عر خطوط النزاع؛ الرتكيز عى منع نشوب النزاع.

بعــد توقيــع اتفــاق ســالم شــامل بــني الحكومــة الكولومبيــة والقــوات املســلحة الثوريــة لكولومبيــا، أنشــأ مجلــس األمــن التابــع لألمــم كولومبيا

املتحــدة بعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف كولومبيــا. وتتألــف البعثــة بشــكل مشــرتك مــن مراقبــني دوليــني وحكومــة كولومبيــا والقــوات 

املســلحة الثوريــة لكولومبيــا، مــام يتيــح فرصــة للتفاعــل واالتصــال املنتظــم وبنــاء الثقــة يف تنفيــذ اتفــاق الســالم. وبواليــة التحقــق مــن 

جوانــب تنفيــذ اتفــاق الســالم، مبــا يف ذلــك إعــادة إدمــاج أعضــاء القــوات املســلحة الثوريــة لكولومبيــا الســابقني، فإنهــا تضطلــع بــدور 

ــر، كانــت مشــاركة املــرأة يف البعثــة  ــة التنفيــذ. ويف آخــر تقري ــاء الثقــة يف مرحل حاســم يف ضــامن اســتمرار العمــل الطويــل األمــد لبن

ــالت  ــن املقات ــن م ــاء، وبعضه ــول إىل النس ــن الوص ــة م ــني البعث ــى يف متك ــاً حت ــا كان رضوري ــن دوره ــط،10  ولك ــة فق ــوايل 20 باملائ ح

الســابقات. ويدعــم عمــل البعثــة أيضــاً مستشــارو النــوع االجتامعــي، الذيــن يســاهمون يف تعميــم منظــورات النــوع االجتامعــي عــر 

الجهــود. ويســتمر عمــل بعثــة األمــم املتحــدة اليــوم وســط العديــد مــن التحديــات والتهديــدات للســالم يف كولومبيــا.

مشاركة املرأة: أعضاء بعثة األمم املتحدة للتحقق يف كولومبيا للتأكد من تنفيذ اتفاق السالم؛ خراء يف النوع االجتامعي؛ التفاعالت 
عر خطوط النزاع.

8     ينبغي النظر إىل وجهات النظر حول مشاركة املرأة حتى عندما يكون هناك القليل من التقارير أو التحليالت حول مشاركة املرأة يف مثال معني لبناء 

       الثقة، خاصة يف الحاالت التي توّجه من املسارين الثاين أو الثالث حيث تكون مشاركة املرأة أعى وتكون أدوارها أكر وضوحاً.

9     التغيرات املستقبلية: املرأة اليمنية ترسم طريق السالم (الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية، 2018).

10    ال يزال يجري توطيد السالم يف كولومبيا، لكن التقدم يعمل مبثابة منارة لآلخرين الذين يحاولون الخروج من النزاع  (إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية وبناء 

       السالم، 2018).

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemen-Publication2018.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/04/WILPF_Yemen-Publication2018.pdf
https://dppa-ps.atavist.com/colombia-peace-still-being-consolidated-but-progress-serves-as-beacon-for-others-trying-to-exit-conflict
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2. )إعادة( تصور مفهوم بناء الثقة
كانــت نقطــة البدايــة للمناقشــات حــول بنــاء الثقــة هــي نقطــة 
االستفســار النقــدي. أوالً، أثــار املشــاركون مخــاوف بشــأن انعــدام 
ثقــة أوســع يف عمليــات الســالم الرســمية. ففــي حني أن بنــاء الثقة 
عــادة مــا يتعلــق بالثقــة بــني أطــراف النــزاع أو املجتمعــات، قيــل 
أن األســئلة حــول الثقــة املجتمعيــة األوســع يف العمليات الرســمية 
تشــكل جــزءاً مهــامً مــن املشــهد. ومــن الــرضوري وجــود مســتوى 
ــات  ــة املشــاركة يف عملي ــني الجهــات الفاعل أســايس مــن الثقــة ب
ــامم واملشــاركة يف أي  ــاظ عــى االهت ــا للحف ــرة به الســالم واملتأث
عمليــة ســالم معينــة. وهــذا يشــمل النســاء؛ يجــب أن يثقــن يف 
ــتؤخذ يف  ــن س ــن ومصالحه ــن واحتياجاته ــأن حقوقه ــة ب العملي
ــالم  ــة س ــم عملي ــل يف دع ــتثامر الكام ــن االس ــي يرغ ــار ل االعتب

معينــة.

كــام أشــار الخــراء واملامرســون عــى حــد ســواء إىل الحاجــة إىل 
ــع  ــزاع وصن ــدي للن ــي التقلي ــوذج الخط ــر يف النم ــادة التفك إع
الســالم، وإعــادة بحــث مفهــوم أن عمليــات الســالم لهــا بدايــات 
ــا  ــات الســالم عــى أنه ــات محــددة. وينبغــي تصــور عملي ونهاي
ــدة،  ــات وتوقفــات وانعطافــات عدي رحــالت دامئــة؛ تشــمل بداي
ــرد  ــة. ومبج ــة مفرغ ــاء يف حلق ــف أو البق ــع للخل ــرتات تراج وف
ــح  ــا، تصب ــا به ــّم تخيله ــي يت ــة الت ــون هــذه هــي الطريق أن تك
مبــادرات بنــاء الثقــة مهمــة ليــس فقــط لبــدء العمليــات املتوقفة 
ــاً  ــن أيض ــالم، ولك ــع الس ــرة« لصن ــل »املبك ــمى املراح ــا يس يف م
ملواصلــة بنــاء الثقــة وجهــود منــع النزاعــات يف مراحــل التنفيــذ. 
»يتطلّــب  قائلــة:  الكولومبيــات  املشــاركات  إحــدى  وعلقــت 
التنفيــذ الناجــح عمليــة مســتمرة ليــس فقــط لبنــاء الثقــة ولكــن 

ــد مســاهامت  ــة - يجــب أن نؤك ــك الثق ــن صحــة تل ــق م للتحق
األطــراف يف صنــع الســالم. يجــب أن يكونــوا راضــني عــن النتيجــة 
كــام كانــوا راضــني عــن التســوية«. وأضافــت أن التشــاور املنتظــم 
والهــادف مــع الحــركات النســائية يف عمليــة التنفيــذ ســيزيد مــن 

ــة يف النتيجــة. املســاءلة والثق

ــارات«  ــات »مس ــاً يف مصطلح ــاركني أيض ــض املش ــكك بع ــام ش ك
ــدة يف  ــر مفي ــة وغ ــد تكــون مختزل ــا ق الســالم، مشــرين إىل أنه
ــوم كأداة  ــتخدام املفه ــّم اس ــا يت ــًة عندم ــاالت، خاص ــض الح بع
للتريــر الخاطــئ للُنُهــج املنعزلــة واملامرســات االســتبعادية. ففــي 
ــة واالســتبعادية حــول  ــكار النخبوي ــا تكــون األف ــاً م ــع، غالب الواق
مــا هــو مطلــوب لتضمــني املســار األول تحديــداً مــا مينــع اتبــاع 
ــل  ــع العوام ــزاع، م ــرة للن ــة املتغ ــموالً. إن الطبيع ــر ش ــج أك نه
الحافــزة املتغــرة (مثــال معــارص هــو تغــر املنــاخ)، هــو ســبب 
آخــر للتفكــر النقــدي وإعــادة النظــر يف العديــد مــن املفاهيــم 
التقليديــة حــول عمليــة صنــع الســالم بشــكل واضــح والعنــارص 

ــة. ــاء الثق ــل بن ــات« مث األساســية و«التقني

ــج  ــل نتائ ــي تحم ــة الت ــتجوابات املفاهيمي ــذه االس ــاوراً له وتج
عمليــة يف تحديــد مامرســة بنــاء الثقــة، أعادت النســاء املشــاركات 
ــات  ــاركة يف مناقش ــق يف املش ــن الح ــى أن له ــوة ع ــد بق التأكي
الســالم الرســمية، مبــا يف ذلــك بنــاء الثقــة. والرســالة ليســت 
ــاع  ــع ارتف ــراراً وم ــراراً وتك ــع م ــررت يف الواق ــد تك ــدة، فق جدي
مســتويات اإلحبــاط. وعــى الرغــم مــن أكــر مــن 20 عامــاً مــن 
ــمول  ــة، إال أن ش ــوة والرمج ــادرات الدع ــص ومب ــث املخص البح
النــوع االجتامعــي يف عمليــات الســالم الرســمية كان عــى أحســن 
تقديــر غــر مكتمــل. فبــني عامــي 1992 و2018، تظهــر البيانــات 
املتعلقــة بإدمــاج املــرأة يف العمليــات الرســمية أن النســاء يشــكلن 
فقــط ثالثــة باملائــة مــن الوســطاء، وأربعــة باملائــة مــن املوقعــني 

ــة مــن املفاوضــني. 11 و13 باملائ

»الثقة هي عملة السالم؛

إذا مل تكن لديك ثقة، ال ميكنك الحصول عىل السالم.«

تصور عمليات السالم عىل أنها عمليات غر خطية

املصدر: قاعدة بيانات اتفاقيات السالم (تّم اإلطالع عليها يف ايار/مايو 2020)

https://www.peaceagreements.org/visualizing-peace%3Fvisualisation%3Dmessy
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ــد  ــار األول، ال توج ــة يف املس ــاء الثق ــات بن ــق بعملي ــام يتعل في
ــع  ــا. وم ــرأة وتأثره ــاركة امل ــول مش ــة ح ــددة متاح ــات مح بيان
ــة  ــارب املبيّن ــك التج ــا يف ذل ــات، مب ــع االقرتاح ــر جمي ــك، تش ذل
للنســاء، إىل صــورة قامتــة. وتشــر األبحــاث التــي أجريــت بتكليف 
مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إىل أن نســبة 11 يف املائــة 
فقــط مــن اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار تتضمــن أحكامــاً تتعلــق 
ــودة يف  ــبة املوج ــف النس ــط نص ــي فق ــي، وه ــوع االجتامع بالن
أنــواع اتفاقيــات الســالم األخــرى، مبــا يف ذلــك االتفاقــات الجزئيــة 

ــذ.12 ــات التنفي ــاملة أو اتفاقي أو الش

ومــع ذلــك، عندمــا ال تشــارك النســاء بشــكل مبــارش كوســيطات، 
أو كأعضــاء يف وفــود األطــراف املتفاوضــة أو املوقِّعــات عــى 
ــن  ــاء الســالم. وم ــن أدواراً نشــطة يف بن ــن يلع ــات، فإنه االتفاقي
بــني الطرائــق األخــرى، يقمــن بالتعبئــة والدعــوة ملامرســة الضغط 

عــى أطــراف النــزاع، وبنــاء الزخــم لتطويــر لحظــة مــن »النضــج« 
ــاق بشــأن أي  ــدم أو اتف ــؤدي إىل تق ــن أن ي ــذي ميك الســيايس ال
ــال،  ــا، عــى ســبيل املث ــة. ففــي عــام 2003 يف ليبري ــة معين قضي
احتشــدت النســاء وعرقلــن الخــروج مــن غرفــة املفاوضــات حتــى 
تــّم الضغــط عــى الرجــال بالداخــل مبــا يكفــي لالتفــاق والتوقيــع 
عــى اتفــاق يف النهايــة.13  وقــد تشــارك املــرأة أيضــاً بشــكل مبارش 
يف املفاوضــات بطــرق أقــل وضوحــاً. ففــي ســوريا، تفاوضت نســاء 
مــن منظمــة »ضمــة« مــع عنــارص مســلحة يف الزبــداين إلطــالق 
ــادرة  ــة وإطــالق مب ــة آمن ــة مدني ــة منطق رساح الســجناء، وإقام
لوقــف إطــالق النــار. ويف النهايــة »حصلــن عــى تأييــد الحكومــة 
لجولــة جديــدة مــن املفاوضــات«، لكنهــن مل يتمكــن مــن املــي 
قدمــاً يف تلــك املفاوضــات ألن املجلــس املحــي شــكل فريقــاً 

تفاوضيــاً مــن الذكــور ليحــل محلهــن. 14

كــام ســلطت مناقشــات املؤمتــر الضــوء عــى تجــارب املــرأة التــي 
ــروزاً،  ــل ب ــن األق ــة يف األماك ــاء الثق ــارش يف بن تشــارك بشــكل مب
وغالبــاً مــا تكــون خــارج املســار األول. وأشــار املشــاركون إىل عــدد 
ــدود  ــيايس مح ــز الس ــراً ألن الحي ــه، نظ ــار أن ــاالت إلظه ــن الح م
بالنســبة للنســاء، فإنهــن يشــكلن ويقــدن تحالفــات أو مجموعات 
للنســاء فقــط عــر االنقســامات السياســية للتأثــر عــى عمليــات 
الســالم، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بتدابــر بنــاء الثقــة. ومــن األمثلــة 
ــارة  ــس االستشــاري للمــرأة الســورية، وهــو عب ــك املجل عــى ذل
عــن مجموعــة متنوعــة مــن النســاء الســوريات تقدمــن املشــورة 
ملكتــب األمــم املتحــدة للمبعــوث الخــاص لألمــني العــام إىل 
ســوريا. لقــد قدمــن مدخــالت حــول مواضيــع بنــاء الثقــة، مثــل 
تبــادل الســجناء وقضايــا إطــالق الــراح. ويــأيت مثــال آخــر مــن 
مقاطعــة واجــر، كينيــا، حيــث قامــت ناشــطات الســالم بتعبئــة 
النســاء مــن العشــائر املعارضــة لاللتقــاء وبنــاء عالقــات تفاوضيــة، 
والعــودة إىل القــادة الذكــور مــن عشــائرهن للتأثــر عليهــم للقيام 
بعمليــة رســمية للتفــاوض أدت إىل إعــالن الفتــح لعــام 1993. 15

ويف ســياق املجموعــات أو التحالفــات النســائية التــي تعمــل عــر 
االنقســامات حــول حــل النزاعــات، طرحــت امــرأة الســؤال التــايل 
ــا  ــض إذا كن ــا البع ــة ببعضن ــي الثق ــف نبن ــة: »كي ــى املجموع ع
ــات  ــاء تحالف ــون بن ــا يك ــاً م ــاء؟«. غالب ــض كنس ــريف نقي ــى ط ع
النســاء ووضــع أجنــدة نســائية للتغيــر هــي أمثلــة رئيســية عــى 
بنــاء الثقــة عــر خطــوط النــزاع. وتحمــل هــذه األمثلــة مجموعــة 

ــا  ــي ميكــن مــن خالله ــات الت ــن النجاحــات والتحدي ــة م متنوع

اســتخالص العــر، حتــى لــو مل يتــّم غالباً االعــرتاف بهــا أو اإلبالغ 
عنهــا أو وصفهــا عــادًة بأنهــا »بنــاء ثقــة« رشعــي.

النسبة املئوية التفاقيات السالم التي تحتوي عىل 

أحكام النوع االجتامعي، 2019-1995

اتفاقيات سالم أخرى

اتفاقيات وقف

 اطالق النار 
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https://kw.awcfs.org/article/how-womens-efforts-brought-cessation-of-hostilities-to-northern-kenya/
https://kw.awcfs.org/article/how-womens-efforts-brought-cessation-of-hostilities-to-northern-kenya/
https://kw.awcfs.org/article/how-womens-efforts-brought-cessation-of-hostilities-to-northern-kenya/
https://kw.awcfs.org/article/how-womens-efforts-brought-cessation-of-hostilities-to-northern-kenya/
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ــاء الثقــة  ــادرات بن ــارشة مب ــك، تقــود النســاء مب عــالوة عــى ذل
خــارج األماكــن الرســمية. أحــد النجاحــات امللحوظــة مــن اليمــن 
ــب  ــن يف تعق ــني واملحتجزي ــات املختطف ــة أمه ــل جمعي هــو عم
ــذه  ــل ه ــم. تعم ــالق رساحه ــوة إلط ــيني والدع ــجناء السياس الس
املجموعــة يف كثــر مــن األحيــان كوســيط بــني عائــالت املختطفــني 
والســلطات.  اإلنســانية  واملنظــامت  السياســيني  والســجناء 
كــام تســتخدم وســائل التواصــل االجتامعــي ملشــاركة قصــص 
ــل هــذه  ــل إىل تجاهــل مث ــاك مي ــك، هن ــع ذل املختطفــني.16  وم

ســلطت مناقشــات املؤمتــر الضــوء عــى القيــادة الرائعــة للمــرأة 
ــتمرة  ــات املس ــن العقب ــم م ــى الرغ ــة ع ــاء الثق ــات بن يف عملي
والتمييــز املنهجــي. وتوفــر الذكــرى العــرشون لقــرار مجلــس 
ــارب  ــدي يف تج ــر النق ــبة للتفك ــة مناس ــم 1325 لحظ ــن رق األم
النســاء والتعلــم املشــرتك املقــارن والعمــل الحاســم ملعالجــة 

ــتدام. ــامل واملس ــالم الش ــل الس ــن أج ــات م التوصي

ــول  ــة ح ــررة واملركزي ــات املتك ــن التوصي ــد م ــرار العدي ــّم تك ت
ــة إىل  ــل الحاج ــالم، مث ــات الس ــة يف عملي ــرأة الهادف ــاركة امل مش
زيــادة اإلرادة السياســية وزيــادة االســتثامر يف حــركات املجتمــع 
املــدين النســائية. كــام طــرح املشــاركون يف املؤمتــر توصيــات 
ــان »أ« و  ــاه. ويتضمــن امللحق ــرد أدن ــة ت ــاء الثق قيّمــة بشــأن بن
ــة  ــاورات هادف ــم مش ــول تصمي ــات ح ــن التوصي ــداً م »ب« مزي
ــاء الثقــة عــر املســارات  مــع النســاء وخلــق روابــط يف عمــل بن
األول والثــاين والثالــث. وتعيــد بعــض التوصيــات صياغــة النقــاط 
التــي أثــرت يف منتديــات أخــرى حــول عمليــات الســالم الشــاملة، 
ــد  ــات أخــرى فرصــاً أخــرى للتنســيق وتحدي ــام تقــرتح توصي بين
ــي  ــة الت ــني الجهــات الفاعل ــات واالســتثامر االســرتاتيجي ب األولوي

ــاء الثقــة: ــادرات بن تعمــل عــى مب

1.  بنــاء ثقــة أوســع يف العمليــات نفســها: عنــد تصميــم 
عمليــات الســالم وتيســرها واملســاهمة فيهــا عــى جميــع 
ــالم أن  ــة الس ــة يف عملي ــات الفاعل ــي للجه ــتويات، ينبغ املس
تنظــر يف مســألة الثقــة عــى نطــاق أوســع. وميكــن للشــفافية 
الكافيــة، واالتصــاالت العامــة، وردود الفعــل والفرص للمشــاركة 
ــن  ــات م ــة يف العملي ــق الثق ــادف أن تخل ــكل ه ــر بش والتأث

ــة. ــائية يف الطليع ــادة النس ــا القي ــون فيه ــي تك ــاالت الت الح

ــاركة  ــر يف مش ــة النظ ــى مواصل ــر ع ــاركون يف املؤمت ــث املش ح
املــرأة الهادفــة يف بنــاء الثقــة. وباإلضافــة إىل حــق املــرأة يف 
املشــاركة يف صنــع القــرار ملجتمعهــا، ميكــن للمــرأة غالبــاً تقديــم 
ــات  ــد الراع ــدة يف تحدي ــون مفي ــا تك ــة ملجتمعه رؤى متعمق
ــول  ــاط دخ ــر نق ــايل توف ــيم وبالت ــوط التقس ــر خط ــرتكة ع املش
ــل  ــن أج ــالت م ــام بحم ــال القي ــبيل املث ــى س ــة (ع ــاء الثق لبن
إمــدادات أفضــل للميــاه). عــالوة عــى ذلــك، اقــرتح املشــاركون 
أن زيــادة توليــد املعرفــة حــول منظــور املســاواة بــني الجنســني يف 
بنــاء الثقــة أمــر رضوري، ســواء كان ذلــك فيــام يتعلــق بوصــول 
املســاعدات اإلنســانية أو اتفاقيــات تبــادل الســجناء التــي ميكــن 
أن تبنــي التفاعــل بــني الجامعــات واملجتمعــات املتأثــرة بالنــزاع.

ــاك  ــون هن ــا تك ــتبعدين. عندم ــني واملس ــك املهمش ــل أولئ قب
نقــاط دخــول متعــددة لالنخــراط يف عمليــات الســالم والتأثــر 
عليهــا، فــإن أعضــاء املجتمــع، مبــا يف ذلــك النســاء، هــم أكــر 
عرضــة لتجربــة الشــعور بامللكيــة واملشــاركة للمســاعدة عــى 

ــاء الســالم. بن

ــدد   ــني ومتع ــامل للجنس ــراتيجي ش ــج اس ــول إىل نه 2. التح
ــن  ــالم م ــات الس ــة يف عملي ــرأة أدوار هام ــب امل ــارات: تلع املس

خالل املجتمع املدين واألماكن األقل رسمية. وقد وجدت  
دراســة اســتقصائية لـــ 63 عمليــة ســالم رســمية أســفرت عــن 
اتفاقــات ســالم أن 60 يف املائــة مــن الحــاالت كانــت لهــا 
عمليــات ســالم غــر رســمية موازيــة، حيــث أظهــر 71 يف املائــة 
مــن تلــك العمليــات غــر الرســمية دليــالً واضحــاً عــى مشــاركة 
شــهدت  األخــرة،  الســنوات  ويف  النســائية.17  املجموعــات 
الجهــات املعنيــة بالوســاطة تحــول الرتكيــز نحــو عمليــات 
الســالم متعــددة املســارات.18  ومــع ذلــك، يُنظــر عــادًة إىل بنــاء 
الثقــة عــى أنهــا عمليــة مدفوعــة مــن النخبــة ومتمحــورة حول 
الذكــور، تحــدث يف الغالــب خلــف أبــواب مغلقــة مــع القليــل 

3. التوصيات

»لدى النساء الشجاعة لبناء الجسور.«

16      أحمد ياسني، جمعية أمهات املختطفني: منوذج لشجاعة املرأة اليمنية         
          (املدنية، بدون تاريخ).

17      أنجيي ديال وأغاث كريستيان، إعادة صياغة أدوار النساء يف عمليات 
          السالم: ما وراء طاولة املفاوضات (معهد جورج تاون للنساء والسالم 

          واألمن، نيسان/أبريل 2020). 

18      للحصول عى مثال لهذا الرتكيز، انظر جوليا بامليانو فيديرير وآخرون، 
          وراء املسارات؟ تأمالت يف نُهج املسارات املتعددة لعمليات السالم (مركز 

          الحوار اإلنساين وآخرون، 2019).    

https://almadaniyamag.com/2018/06/26/2018-6-27-the-mothers-of-abductees-association-a-model-of-the-courage-of-yemeni-women/
https://almadaniyamag.com/2018/06/26/2018-6-27-the-mothers-of-abductees-association-a-model-of-the-courage-of-yemeni-women/
https://www.pathwaysforpeace.org/%23:~:text%3DPathways%2520for%2520Peace%253A%2520Inclusive%2520Approaches%2Cbe%2520urgently%2520refocused%2520on%2520prevention.
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2020/05/press-release-women-organizations-in-the-arab-states-call-for-ceasefire-in-the-face-of-covid19
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
https://fba.se/contentassets/df6f116ee1d94aaab0d53122aded0e70/multi-track-01-block.pdf
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مــن املشــاورة أو بــدون مشــاورة مــن خــارج هــذه األبــواب. وال 
تــزال هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث والتفكــر. وال يــزال 
ــه  يتعــنّي إجــراء بحــث شــامل أو أعمــق الستكشــاف مــا يعني
نهــج متعــدد املســارات ملبــادرات بنــاء الثقــة يف املامرســة 

ــال املبتكــر. ــه مــع إعــادة الخي ــة ومــا ميكــن أن يعني العملي

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــىل األدل ــة ع ــوث القامئ ــتثامر يف البح 3. االس
ــراً  ــي: نظ ــد املح ــىل الصعي ــة ع ــاء الثق ــرأة يف بن ــاركة امل مش
للفهــم التقليــدي أن بنــاء الثقــة يحــدث بشــكل حــري تقريبــاً 
ــد مــن  ــاك حاجــة إىل مزي ــة، هن يف األماكــن الرســمية والوطني
ــادرات  ــاء يف مب ــاركة النس ــر مش ــرص ومخاط ــول ف ــث ح البح
ــا تكــون عــى  ــاً م ــل رســمية وغالب ــات أق ــاء الثقــة يف عملي بن
ــف إطــالق  ــادرات وق ــون مب ــن أن تك املســتوى املحــي. وميك
النــار املحليــة والحــد مــن العنــف مجــاالً ذا أولوية الستكشــافه، 
خاصــًة مــع الديناميــات الجديــدة والخطــرة لـــكوفيد-19 
ــا البعــض. ويجــب أن  ــم بعضه ــي ميكــن أن تفاق ــزاع، والت والن
يقــدم أي بحــث يتــّم إجــراؤه توصيــات محــددة، مبــا يف ذلــك 

ــود الرمجــة والوســاطة. جه

ــم  ــي لدع ــوع االجتامع ــي للن ــزاع املراع ــل الن ــراء تحلي 4. إج
ــاء الثقــة تأثــر حقيقــي  ــادرات بن ــاء الثقــة: لــي يكــون ملب بن
ودائــم، يجــب مراعــاة مجموعــة متنوعــة مــن احتياجــات املرأة 
وحقوقهــا ووجهــات نظرهــا. وســتُحدث خمســون يف املائــة مــن 

ــاء الثقــة ســينجح  آراء الســكان فرقــاً يف تحديــد مــا إذا كان بن
ويفشــل، إن مل يكــن عــى املــدى القصــر، فمــن املؤكــد عــى 
ــزاع  ــل الن ــراء تحلي ــي إج ــل. وينبغ ــط إىل الطوي ــدى املتوس امل
املســتجيب للنــوع االجتامعــي بشــكل منتظــم لتقديــم اإلرشــاد 
لتصميــم وتخطيــط مبــادرات بنــاء الثقــة. وال ينبغــي ملثــل هــذا 
ــن،  ــاء، ومصالحه ــات النس ــط مجموع ــّدد فق ــل أن يح التحلي
ونطاقهــن الســيايس، ولكــن أيضــاً خيــارات اإلدمــاج اإلبداعــي 
التــي ميكــن أن توجــد وفقــاً لســيناريوهات مختلفــة. كــام 
ــل النزاعــات النســاء واملجتمــع  ــن تحلي يجــب أن تُــرشك متاري

ــة التحليــل نفســها. املــدين بشــكل هــادف يف عملي

ــات  ــع النزاع ــادف يف من ــكل ه ــرأة بش ــاركة امل ــم مش 5. دع
ــاوز  ــالم: يتج ــىل الس ــاظ ع ــالم والحف ــات الس ــذ اتفاقي وتنفي
ــة  ــاء الثق ــول لبن ــاط الدخ ــتخدام نق ــد واس ــة تحدي ــاء الثق بن
املحليــة،  واملجتمعــات  النــزاع  يف  الفاعلــة  األطــراف  بــني 
ــع  ــوب ملن ــل املســتمر املطل ــن العم ــه جــزء أســايس م ــام أن ك
النــزاع وتنفيــذ اتفاقيــات الســالم والحفــاظ عــى الســالم عــى 
ــة،  ــاء الثق ــمية لبن ــراءات الرس ــاج اإلج ــل. وتحت ــدى الطوي امل
ــة  ــة واملتابع ــار، إىل املراقب ــالق الن ــف إط ــات وق ــل اتفاقي مث
ــاءلة  ــفافية واملس ــز الش ــدة وتعزي ــات جدي ــدالع نزاع ــع ان ملن
والحفــاظ عــى الثقــة بــني أطــراف النــزاع. وقــد حــان الوقــت 
ــة جــزءاً  ــة واملتســاوية والهادف ــرأة الكامل ــار مشــاركة امل العتب

ــتويات. ــع املس ــى جمي ــة ع ــاء الثق ــن بن م
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امللحق أ:
توصيات إلجراء مشاورات هادفة

مع النساء
أجــرت مجموعــات عمــل املؤمتــر مناقشــات غنيــة حــول املشــاورات الهادفــة مــع النســاء حــول تصميــم وتقديــم مبــادرات بنــاء الثقــة. 
واعتــروا مضمــون مصطلــح »مشــاركة هادفــة« ودور املشــاورات كأداة واحــدة لضــامن الشــمولية يف عمليــة الســالم. كــام نظــر أعضــاء 
املجموعــة يف تدابــر بنــاء الثقــة عــى وجــه التحديــد، وكيــف ميكــن تصميــم املشــاورات لــي يتــّم توســيعها وتعميــق الشــمولية. وأعــرب 
معظــم املندوبــني عــن إحباطهــم مــن عــدم مشــاركة املــرأة يف تصميــم وتنفيــذ املشــاورات، األمــر الــذي يــؤدي بعــد ذلــك إىل أوجــه 

قصــور يف الكيفيــة التــي تشــمل بهــا املشــاورات النســاء املشــاركات. وختمــوا بالتوصيــات التاليــة:

1. املشــاورات الخاصــة بالســياق والشــاملة للجنســني:  باإلضافة 
إىل طرائــق املشــاركة املبــارشة للمــرأة، ينبغــي أن تشــمل جميــع 
عمليــات الســالم الرســمية طرائــق التشــاور. ويجــب أن تكــون 
هــذه منتظمــة وتخــدم لتشــمل مجموعــة أوســع مــن أصحــاب 

املصلحــة، مبــا يف ذلــك حــول مواضيــع بنــاء الثقــة.

ــة،  ــن أجــل إجــراء مشــاورات هادف ــرض: م 2. الوضــوح يف الغ
ــق،  ــح ومتس ــيايس واض ــدف س ــاورة به ــم املش ــي أن تُصم ينبغ
ــاج  ــه مســبقاً.الطويل. وتحت ــالغ املشــاركني في ــذي يجــب إب وال
اإلجــراءات الرســمية لبنــاء الثقــة، مثــل اتفاقيــات وقــف إطــالق 
النــار، إىل املراقبــة واملتابعــة ملنع انــدالع نزاعات جديــدة وتعزيز 
الشــفافية واملســاءلة والحفــاظ عــى الثقــة بــني أطــراف النــزاع. 
وقــد حــان الوقــت العتبــار مشــاركة املــرأة الكاملــة واملتســاوية 

والهادفــة جــزءاً مــن بنــاء الثقــة عــى جميــع املســتويات.

ــي  ــاملة ل ــاورات ش ــون املش ــي أن تك ــوع: ينبغ ــل متن 3. متثي
تكــون رشعيــة. وينبغــي شــمل النســاء. عــالوة عــى ذلــك، عنــد 
ــو  ــز منظم ــار للمشــاركني، يجــب أن يرك ــر االختي ــد معاي تحدي
املشــاورة أي دميوغرافيا/مجتمــع ميثلــه الشــخص، وليــس فقــط 

ــه الواضحــة. عــى تفاصيــل هويت

4. وقــت التحضــر: لــي تكــون شــاملة حقــاً، ينبغــي أن تتضمــن 
املشــاورة تحذيــراً ووقتــاً مناســبني لألفــراد واملنظامت لالســتعداد 
مســبقاً. وتشــمل هــذه االســتعدادات إجــراء مشــاورات داخــل 
ليكونــوا  املحليــة  ومجتمعاتهــم  ومجموعاتهــم  منظامتهــم 

ممثلــني فعالــني.

5. تدابــر الحاميــة: ينبغــي وضــع تدابــر حاميــة مناســبة 
ــامح  ــاورات للس ــاركة يف املش ــون يف املش ــن يرغب ــك الذي ألولئ

لهــم بالتحــدث بحريــة دون قيــود.

تقديــم  ينبغــي  املشــاركة:  لتمكــني  اللوجســتي  الدعــم   .6
الدعــم اللوجســتي الــرضوري ألولئــك املدعويــن للمشــاركة 
ــام  ــايل والتنســيقي في ــر الدعــم امل ــّم ذك ــد ت يف املشــاورات. وق
بالســفر والتأشــرات ورعايــة األطفــال عــى وجــه  يتعلــق 

التحديــد كأمثلــة.

ــاورة  ــون املش ــي أن تك ــد: ال ينبغ ــات الرص ــات وآلي 7. التعليق
ملــرة واحــدة وتواصــل باتجــاه واحــد. وينبغــي أن تشــكل 
التعليقــات والتحديثــات املنتظمــة وآليــات املراقبــة ملتابعــة 
كيفيــة اســتخدام املدخــالت جــزءاً مــن تصميــم املشــاورة 
ــكل  ــة بش ــكار املتبادل ــكاس األف ــامن انع ــاءلة وض ــة املس لكفال

النتائــج. كاٍف يف 

8. تدريــب للجميــع عــىل شــمولية النــوع االجتامعــي: ينبغــي 
أن يخضــع جميــع الفاعلــني املشــاركني يف عمليــات الســالم 
ــرق الوســاطة أو أعضــاء يف  ــوا أعضــاًء يف ف الرســمية، ســواء كان
ــوع  ــاملة للن ــج الش ــى الُنه ــب ع ــزاع، للتدري ــراف الن ــد أط وف
الجهــود  تتجــاوز  أن  وينبغــي  النزاعــات.  لحــل  االجتامعــي 
املبذولــة لزيــادة الوعــي واملعرفــة ومجموعــات املهــارات بشــأن 
الخــرة يف مجــال النــوع االجتامعــي مجــرد مراعــاة النــوع 

ــة. ــج التحويلي ــجع الُنه ــي أن تش ــي وينبغ االجتامع
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امللحق ب:
توصيات لتحسني الروابط عر مسارات 

السالم
تناولــت مجموعــات عمــل املؤمتــر التــي تناقــش التحديــات والفــرص لربــط مبــادرات بنــاء الثقــة دون الوطنيــة والوطنيــة املوضــوع بإطــار 
نقــدي، ولكنــه بنــاء. وكانــت الفرضيــة االفتتاحيــة أن بنــاء الســالم املجتمعــي أمــر أســايس، لكنــه ال يحظــى مبــا يكفــي مــن االهتــامم أو 

التمويــل أو األهميــة السياســية.

ــة، مشــرين إىل أن التعاريــف نفســها قــد تتطلــب أقلمــة ســياقية. كــام  ــاء الســالم املحلي وناقــش أعضــاء الفريــق العامــل تعاريــف بن
ناقشــوا بعــض الحواجــز املحــددة والديناميكيــات السياســية التــي تحــدث يف إنشــاء الروابــط بــني مســارات معينــة. فعــى ســبيل املثــال، 
ــرق  ــاً بط ــا مسيّس ــح عمله ــد يصب ــي، فق ــتوى الوطن ــى املس ــادرات ع ــة مبب ــة مرتبط ــالم املحلي ــاء الس ــات بن ــون مجموع ــى تك إذا ومت
جديــدة، ورمبــا ينتقــص مــن فعاليــة عملهــا عــى املســتويات املحليــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن أعضــاء الفريــق العامــل اتفقــوا عــى أن 

ــا باملبــادرات عــى املســتوى الوطنــي أم ال. العمــل املحــي لبنــاء الســالم مســتمر ســواء كان مرتبطً

وقدموا التوصيات التالية:

1. العوامــل الدافعــة واألســباب الجذريــة: يف حــني أن مبادرات 
ــق  ــا تتعل ــن كونه ــر م ــزاع أك ــإدارة الن ــق ب ــة تتعلّ ــاء الثق بن
بالحــل، وتتعلّــق ببنــاء الثقــة األوليــة للتحــرك نحــو الســالم، ال 
يــزال بإمكانهــا أن تسرتشــد بتقييــم العوامــل الدافعة واألســباب 
ــاء  ــة بن ــن صياغ ــن املمك ــون م ــا يك ــزاع. وعندم ــة للن الجذري
ــار، فقــد  الثقــة مــع وضــع هــذه العوامــل واألســباب يف االعتب
ال تكــون أكــر فعاليــة فحســب، بــل توجــه أيضــاً إنشــاء نقــاط 
دخــول مفيــدة للمشــاركة ذات الصلــة عــر مســارات الســالم.

2. تصميــم وتحليــل دقيقــني: فيــام يتعلــق بالنقطــة املذكــورة 
ــتجيب  ــوي واملس ــزاع الق ــل الن ــم تحلي ــي أن يدع ــاله، ينبغ أع
للنــوع االجتامعــي جميــع جهــود الســالم، مبــا يف ذلك مبــادرات 
بنــاء الثقــة واملبــادرات متعــددة املســارات. وينبغــي أن يكــون 
الغــرض مــن هــذا التحليــل هــو إنشــاء ورعايــة والعمــل عــى 
بنــاء روابــط فعالــة عــر مســارات الســالم. وينبغــي أن يكــون 
هــذا الغــرض واضحــاً لجميــع الفاعلــني املعنيــني، وســوف يؤثــر 
ــس،  ــاق امللتم ــوع االتف ــال، ن ــبيل املث ــى س ــل، ع ــى تحلي ع
وتحديــد نقــاط محددة حيــث ســيكون التوافق صعبــاً. وينبغي 
ــة واســتخدامها  ــة املعني ــح الجهــات الفاعل أيضــاً تحديــد مصال
ــا يف  ــارات، مب ــددة املس ــج متع ــم الُنه ــاد لتصمي ــم اإلرش لتقدي

ــددة  ــاملة متع ــج الش ــدين للنه ــني املفس ــك الفاعل ــك أولئ ذل
ــة ذات  ــا الجوهري ــد القضاي ــل، ينبغــي تحدي املســارات. وباملث
ــك.  ــت كذل ــي ليس ــك الت ــك تل ــارات، وكذل ــر املس ــة ع الصل
ــني الحــركات  ــة ب كــام ينبغــي تجنــب فكــرة التجانــس الخاطئ

ــا. النســائية وداخله

ــىل  ــة ع ــدين النســائية، وخاص ــع امل ــركات املجتم ــة ح 3. تقوي
املســتويات املحليــة: إن حضــور املجتمــع املــدين النســايئ 
نهــج  ألي  رضوري  والثالــث  الثــاين  املســارين  يف  ونشــاطه 
ــتدامة.  ــج مس ــق نتائ ــامالً ويحق ــون ش ــارات ليك ــدد املس متع
وهنــاك حاجــة إىل زيادةالتمويــل املخصــص. بــني عامــي 2017 
و2018، خصــص أعضــاء لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة 
ــار  ــدان االقتصــادي 4.6 ملي ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ملنظم
دوالر أمريــي يف املتوســط ســنوياً لتمكــني املــرأة مــن املســاواة 
بــني الجنســني كهــدف رئيــي للرنامــج، وهــو مــا يعــادل 
أربعــة باملائــة مــن املســاعدة الثنائيــة.19  وباإلضافــة إىل الدعــم 

19      املساعدة التي تركز عى املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (منظمة 
          التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020).

http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
http://www.oecd.org/development/gender-development/Aid-Focussed-on-Gender-Equality-and-Women-s-Empowerment-2020.pdf
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املــايل والســيايس املتزايــد مــن املجتمــع الــدويل، هنــاك حاجــة 
ــاء  ــوة النس ــى ق ــاظ ع ــل للحف ــل األج ــرن وطوي ــل م إىل متوي

ــا. ــتفادة منه ــالم واالس ــاء الس ــال بن ــالت يف مج العام

4. )إعادة( النظر يف مكان وقوع مركز جهود السالم: 
ميكــن اســتخدام عمليــات الســالم دون الوطنيــة إلعادة تنشــيط 
عمليــات الســالم الوطنيــة التــي تكافــح أو تتعطــل. ومــع 
تزايــد تفــكك النزاعــات التــي طــال أمدهــا ومتيزهــا بالعنــارص 
والديناميكيــات املحليــة، يبــدو أن الهــدف التقليــدي التفاقيــة 
ســالم شــاملة عــى مســتوى الدولــة آخــذ يف االنخفــاض. 
وأحــدث مثــال عــى مثــل هــذه االتفاقيــة هــو اتفاقيــة الســالم 
لعــام 2016 بــني الحكومــة الكولومبيــة والقــوات املســلحة 
الثوريــة لكولومبيــا. وحتــى يف ذلــك الحــني، مل يصــل األمــر إىل 

ــات  ــدأت الجه ــد ب ــي. وق ــر الوطن ــش التحري حــد تضمــني جي
الفاعلــة واملامرســون يف مجــال السياســة عــى حــد ســواء 
ــالء  ــع إي ــالم م ــع الس ــة لصن ــج املتبع ــر يف الُنه ــادة النظ يف إع
اهتــامم أكــر التفاقيــات الســالم املحليــة والجزئيــة. ومــع ذلــك، 
تســاءل املشــاركون يف املؤمتــر عــام إذا كان ميكــن تحســني ذلــك. 
وقــد تــّم اقــرتح إمكانيــة أن تكــون هنــاك بعــض مبــادرات بنــاء 
ــاين  ــّم تنفيذهــا بشــكل أفضــل يف املســارين الث الثقــة التــي يت
أو الثالــث. ويف بعــض الحــاالت، رمبــا بشــكل متزايــد، ميكــن أن 
يكــون مركــز جهــود الســالم (الرســمية) عــى مســتويات محليــة 
أكــر بــل وينبغــي أن يكــون كذلــك، والــذي ميكــن أن يــؤدي إىل 
فــرص ومخاطــر مختلفــة ملشــاركة املــرأة الهادفــة يف بنــاء الثقــة 

وعمليــات الســالم بشــكل عــام.
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